
twenterand.nl

In deze 
editie 

19
10
2022

InTwenterand
twenterand.nl

Veel praktische tips en advies bij autisme

 
Dierenambulance

06 - 537 57 093 Via Rendac
0900 - 9221

Melden kadavers

Erepenning voor streektaalvoorvechtster Thea Kroese

Vacature:

De gemeente Twenterand is een mooie groene plattelandsgemeente. 
Om onze gemeente mooi te houden, gebruiken we een modern 
machine- en wagenpark. De machines en het wagenpark hebben 
onderhoud nodig. Daarvoor zoeken wij een 

Allround monteur 
36 uur (fulltime) per week
 

Wat ga je doen?

Als monteur:
• Los je zelfstandig (elektro)technische en mechanische storingen op. 
• Voer je reparaties uit als dat nodig is. 
• Zorg je ervoor dat door preventief en correct onderhoud het machine- en 

wagenpark optimaal blijft werken. 
• Begeleid en adviseer je collega’s met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of 

stagiaires. Je let daarbij op dat het werken op een veilige manier gebeurt. 
• Zie je het als een uitdaging om te kunnen meedenken aan verbeteringen van 

de  machines. 
• Beheer je het magazijn, de voorraad en de gereedschappen.    
 
 
 

Onze ideale kandidaat
• Heeft een afgerond MBO niveau 4, LTS- of MTS-opleiding in de richting van 

(landbouw)voertuigtechniek en elektrotechniek. 
• Heeft kennis van hydrauliek, dieselmotoren en elektro- en besturingstechniek 

en heeft  een ruime ervaring met de genoemde werkzaamheden.
• Heeft kennis van PLC-besturingen en bij voorkeur kun je ook zelfstandige 

aanpassingen maken.
• Kan elektrotechnische schema’s lezen en heeft ervaring met metaalbewerking.
• Heeft affiniteit met computers.
• Is in het bezit van VCA. Of is bereid dit te halen.
• Heeft bij voorkeur een EHBO of BHV diploma. Of is bereid dit te halen.
• Heeft rijbewijs B/BE. Rijbewijs C is een pré. Of is bereid dit te halen. 
• Kan zowel zelfstandig als in teamverband goed functioneren.
• Beschikt over goede sociale vaardigheden zoals mondelinge communicatie. Is 

flexibel en vindt kwaliteit en servicegericht werken vanzelfsprekend.
• Is bereid om ook buiten normale werktijden werkzaamheden te verrichten. 

Bijvoorbeeld  storingsdienst of de gladheidsbestrijding. 
• Kan binnen 20 minuten op de gemeentewerf in Vroomshoop zijn.

Ons aanbod
• De functie is voor 36 uur per week. Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereen-

komst voor een jaar. Bij goed functioneren is er uitzicht op een arbeidsover-
eenkomst voor onbepaalde tijd. 

• Het bruto maandsalaris ligt tussen de € 2.193,- (aanloopschaal 6) en  
€ 3.301,- (functieschaal 7) op fulltimebasis (36 uur per week). Het precieze 
bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring. 
 
 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel Keuzebudget 
van 17,05% en opname in het pensioenfonds van het ABP. Meer informatie 
hierover kun je vinden op: https://www.twenterand.nl/werken-bij-de-gemeen-
te-twenterand.

• Je wordt onderdeel van een gemotiveerd en resultaatgericht team met 
enthousiaste mensen waar ruimte is voor nieuwe initiatieven en ideeën.

• Mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen.
• Werken binnen een gemeentelijke organisatie die volop in ontwikkeling is met 

korte lijnen en een informele cultuur.

Vragen over de functie?
Heb je nog vragen over deze functie? Neem dan contact op met één van de 
opzichters Herman Bolte of Arend Huiskes. Je kunt ze bereiken via het algemene 
telefoonnummer 0546 – 840 840. 

Vragen over de procedure?
Heb je vragen over de werving- en selectieprocedure? Neem dan contact op  
met een medewerker van het cluster Personeel & Organisatie (P&O). Zij zijn 
bereikbaar via het algemene telefoonnummer 0546 – 840 840.

Solliciteren?
Herken jij jezelf in het profiel en ben je enthousiast geworden om als allround 
monteur bij ons aan de slag te gaan? Stuur ons dan je brief met CV. Dat kan tot 
maandag 31 oktober 2022. De sollicitatiegesprekken zijn op woensdagmorgen 
2 november 2022. Om bij ons te kunnen werken, moet je een geldige Verklaring 
Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen. 

Lezing Autisme Trefpunt Twenterand: 

Veel praktische tips en  
advies bij autisme
De missie van Autisme Trefpunt Twenterand om de gemeente  
Twenterand meer autismevriendelijk te maken, heeft in de Week van  
de Opvoeding vorm gekregen door een lezing. Antoinette Vogelzang 
van ‘Geef me de 5’ heeft een zaal met 75 personen in theater Het Punt 
uitleg gegeven over hoe de hersenen werken bij autisme. Ook gaf ze 
veel praktische tips mee, onder andere dat er basisveiligheid ontstaat 
door een duidelijke, voorspelbare structuur in de dag.  

Bezoekers konden in de pauze vragen stellen en folders meenemen 
van de tafels die bemand werden door organisaties die lokaal werk-
zaam zijn op het gebied van autisme. Zo was er een informatietafel  
van: MEE, de NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme), de Windroos 
ambulante begeleiding, IQ coaches, Jessebon coaching en Evenmens 
Twenterand.

Inloopochtend
Heb je de lezing gemist, maar wel een vraag op het gebied van autisme of wil  
je eens ervaringen uitwisselen met iemand die ook ASS-problematiek heeft?  
Wil je informatie over autisme, er een boek over lezen of dvd lenen? Dan kun je 
elke dinsdagochtend tussen 9.00 en 11.00 uur terecht bij het Autisme Trefpunt 
Twenterand, in wijkgebouw Oos Plekkie in het Flierpark, aan de Bijvank in 
Vroomshoop. 

Mensen met en zonder autisme ontvangen je daar met een kop koffie of thee e 
n willen graag met je in gesprek om je verder te helpen. Lukt het niet om op de 
dinsdagochtend te komen, maar wil je wel graag contact, stuur dat een appje 
naar: 06-33137982.

Activiteiten
Volg Autisme Trefpunt Twenterand op Facebook om op de hoogte te blijven van 
komende activiteiten. Op de planning van dit najaar staat nog een kleinere lezing 
en het Autisme BelevingsCircuit; vooral geschikt voor partners, ouders en/of 
grootouders om meer begrip te krijgen voor iemand met autisme.

Raadsdebatten 25 oktober 2022
Op 25 oktober 2022 staan de eerstvolgende raadsdebatten van de gemeenteraad gepland. Deze zijn in het gemeentehuis in Vriezenveen en 
beginnen om 19.30 uur. Agendapunten die op 25 oktober niet voor 23.00 uur zijn afgerond, worden behandeld op 26 oktober 2022 vanaf 19.30 uur.

Agenda, stukken bekijken of inspreken
De agenda en bijbehorende documenten staan op www.twenterand.nl. U vindt ze via Bestuur & Organisatie - Gemeenteraad - Vergaderingen. Ook kunt u de stukken 
bekijken in het gemeentehuis. 
Als u als belanghebbende bij een agendapunt wilt inspreken, dan bent u daarvoor van harte welkom. U kunt hiervoor tot uiterlijk 25 oktober 12.00 uur contact 
opnemen met de griffie via griffie@twenterand.nl. 

Uitzending via tv en internet
Delta TV zendt de raadsdebatten live uit. De raadsdebatten kunt u ook volgen via  www.twenterand.nl/uitzendingvergaderingen. 

Meer informatie over de gemeenteraad of de raadsdebatten
Wilt u meer informatie over de gemeenteraad of de raadsdebatten? Dan kunt u bellen met de griffie. Telefoon (0546) 840 840. Ook voor algemene vragen over de 
gemeenteraad kunt u bij hen terecht. 

Volg ons op 
social media

24 t/m 29 oktober: 
Stichting 

Oost-Europa

Collecte
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Erepenning voor streektaalvoorvechtster 
Thea Kroese
Als eerste vrouw in de gemeente Twenterand ontving Thea Kroese zaterdag 15 oktober de erepenning van de gemeente 
Twenterand. Burgemeester Hans Broekhuizen verraste de Vroomshoopse streektaalvoorvechtster na afloop van de 
theatervoorstelling Steen voor Steen in Theater Het Punt. Kroese trad daar op als vertelster. De burgemeester prees haar 
jarenlange inzet voor de Twentse streektaal. “In de loop der jaren ben je een echt boegbeeld van onze gemeente 
geworden”, zo verklaarde Broekhuizen de toekenning van de erepenning.

Lees het hele bericht op www.twenterand.nl. 

Pubers, alcohol en drugs
Dinsdag 4 oktober was er in het Noordik Vroomshoop een ouderavond over alcohol, drugs en opvoeden. 
Tijdens de avond nam Helder Theater, ondersteund door Tactus, het publiek mee in het brein van een puber. 
Het was een interessante en interactieve avond waarin feiten en fabels over alcoholgebruik en drugs aan de 
orde kwamen. De  avond werd georganiseerd vanwege de week van de opvoeding 2022, vanuit een 
samenwerking tussen de Gemeente Twenterand, Zorgsaam Twenterand, Tactus en het Noordik Vroomshoop.

NIX 18. Houdt u zich daar aan? Is dat lastig of bestaat er binnen uw gezin geen enkele discussie? Wat voor afspraken 
maakt u met uw kind? Weet u zelf wat de risico’s zijn van jong alcohol drinken? Drinken jongeren nu echt zoveel meer dan 
u vroeger deed? En wat zijn de feiten dan precies? Hoe zit dit dan met drugs? En vooral, hoe ga je hier dan met je puber 
over in gesprek.

De conclusies van de avond waren:
• Maak duidelijke afspraken en stel duidelijke regels over het gebruik van alcohol.
• NIX 18 en drugs nooit.
• Trek als ouders 1 lijn.
• Geef het  goede voorbeeld.
• Ga het gesprek met je puber aan op een moment dat je er beide de tijd voor hebt.
• Toon interesse en stel neutrale vragen, reageer zonder gelijk te oordelen. 
• Luister naar het verhaal van je kind om antwoord te krijgen op je vragen.
• Vraag om hulp als je het gevoel hebt dat het niet gaat zoals je wil.

Verder praten over dit onderwerp?
Wilt u naar aanleiding van deze ouderavond of het lezen van dit artikel verder praten over dit onderwerp?  
Neem dan contact op met Manon Reeders via M.Reeders@Tactus.nl.

Vragen over opvoeden en opgroeien?
Heeft u andere vragen over opvoeden en opgroeien dan kunt u contact opnemen met Daphne Oelen, 
Zorgsaam Twenterand. doelen@zorgsaamtwenterand.nl 

Twenterand feliciteert alle 18-jarigen!
Als je 18 jaar wordt, dan verandert er veel. Je bent vanaf dat moment meerderjarig en wordt ook meer baas 
over je eigen geld. Maar wat betekent dat in de praktijk? En hoe moet je dit nou aanpakken? De gemeente 
Twenterand helpt je graag met antwoorden op die vragen. Elke Twenterander die 18 wordt, krijgt voortaan 
van de gemeente een verjaardagskaart met tips over geldzaken.

De verjaardagskaart is ondertekend door wethouder Sociale Zaken Aimée van der Ham. Maar waarom doet de gemeente 
dit eigenlijk? “Omdat we merken dat veel jongeren het lastig vinden om ineens voor van alles zélf verantwoordelijk te zijn”, 
legt de wethouder uit. “Je mag ineens stemmen, je kunt je inschrijven bij een woningbouwvereniging voor een huurhuis én 
je moet ook allerlei geldzaken zelf gaan regelen.”

Veel veranderingen
Meer verantwoordelijkheid dus? De wethouder knikt. “Precies. Je kunt een eigen zorgverzekering afsluiten en misschien 
kom je als 18-jarige wel in aanmerking voor zorgtoeslag of studiefinanciering. En als je 18 wordt, dan krijgen je ouders 
geen kinderbijslag en kindgebonden budget meer voor jou. Best veel veranderingen. Daar willen we als gemeente 
jongvolwassenen en ouders graag bij helpen. Vandaar deze verjaardagskaart.”

Kijk voor de belangrijkste geldzaken op www.startpuntgeldzaken.nl/twenterand/bijna18. Kun je wel wat hulp 
gebruiken bij je geldzaken? Neem contact op met het meldpunt schulden van de gemeente Twenterand.  
Nieuwsgierig welke geldplannen beschikbaar zijn? Neem een kijkje op www.startpuntgeldzaken.nl/twenterand.

Elke week een foto die gemaakt is in onze gemeente. Hebt u een mooie 
foto voor deze rubriek? Mail die naar: communicatie@twenterand.nl.   

Mooi Twenterand

Zomaar een pareltje van de natuur in mijn voortuin aan de Dreef - Ineke de Leeuw

www.startpuntgeldzaken.nl/

twenterand/bijna18
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Uitgenodigd voor de GGD Gezondheidsmonitor 2022?
Meer dan 41.000 Twentenaren ontvingen deze maand een brief van GGD Twente met de vraag mee te doen aan de GGD Gezondheidsmonitor 2022. 
Al 5.000 mensen doen mee. Een goed begin. Voor een goed beeld is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen meedoen. Ook uitgenodigd?  
Doe mee en vul de vragenlijst in! 

Hoe gaat het met de volwassenen en ouderen van Twente na tweeëneenhalf jaar corona? Wat zijn de gevolgen van de coronaperiode op de gezondheid, leefstijl  
en het welzijn van inwoners? Dat brengt GGD Twente, op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, samen met alle GGD’en in kaart.  
Het onderzoek helpt de Twentse gemeenten en de GGD te werken aan een goede gezondheid van de inwoners. Meedoen is dus helpen. 

Brief ontvangen?
Heeft u een brief ontvangen om mee te doen? Dan kunt u de vragenlijst tot begin december 2022 invullen. U maakt dan ook kans om een VVV Cadeaukaart te 
winnen ter waarde van 50 euro. Heeft u de vragenlijst nog niet ingevuld? U ontvangt vanzelf een herinneringsbrief in de eerste week van oktober.  

Meer info op: www.ggdtwente.nl/gezondheidsmonitor 

Woensdag van 13.00 tot en met 20.00 uur.  
Vrijdag en zaterdag van 09.00 -  
12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur. 

Bellen: Tijdens de openingstijden kunt u bellen  
met de Milieustraat.  
Telefoonnummer: (0546) 840860.  
 
Adres: Aziëlaan 14, Vroomshoop-Oost.  

Denk aan uw Milieupas! 

Milieustraat openingstijden

BekendmakingenBESTEMMINGSPLANNEN

Vastgesteld bestemmingsplan 
“Buitengebied Twenterand PH 
Verzetstraat 76”
Burgemeester en wethouders van 
Twenterand maken bekend dat de 
gemeenteraad op 27 september 
2022 het volgende bestemmings-
plan heeft vastgesteld, te weten:

• “Buitengebied Twenterand PH 
Verzetstraat 76”

De partiële planherziening heeft ten 
doel om de bestaande bedrijfsbe-
bouwing te slopen en in plaats 
daarvan tien vrijstaande woningen 
realiseren. Het identificatienummer 
van het bestemmingsplan is NL.
IMRO.1700.202037BPVZPH-vas1.

Ten opzichte van het ontwerpplan 
zijn bij de vaststelling van het plan 
enkele wijzigingen aangebracht. De 
wijzigingen zijn:
Verbeelding; bouwvlak aangepast 
naar gelijk grootte als andere 
bouwvlakken.

Ter inzage legging
Het plan ligt ter inzage vanaf 
donderdag 20 oktober 2022.
U kunt het bestemmingsplan digitaal 
inzien via de landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan 
is eveneens digitaal in te zien via 
www.twenterand.nl/digitaalinzien. 
Stukken kunt u op aanvraag digitaal 
ontvangen. Wij verzoeken u 
telefonisch contact op te nemen met 
het vermelde telefoonnummer van 
het gemeentehuis zodat wij uw 
specifieke verzoek kunnen 
behandelen. Als u de stukken in het 
gemeentehuis wilt inzien, kunt u 
daarvoor een afspraak maken. 

Beroepsmogelijkheden
Van vrijdag 21 oktober 2022 tot en 
met donderdag 1 december 2022 
kunnen belanghebbenden tegen het 
bestemmingsplan beroep instellen. 
Verder kunnen ook niet-belangheb 
 
benden die bij het ontwerpbestem-
mingsplan hun zienswijzen kenbaar 
hebben gemaakt tegen het 
bestemmingsplan beroep instellen. 
Het beroep moet schriftelijk worden 
ingediend bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA  DEN 
HAAG. Het besluit tot vaststelling van  

 
het bestemmingsplan treedt in 
werking daags na afloop van de 
beroepstermijn. Indien binnen de 
beroepstermijn een verzoek om een 
voorlopige voorziening bij de 
voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State 
is ingediend, treedt het besluit niet 
in werking voordat op het verzoek is 
beslist.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvragen reguliere procedure
Den Ham
• Grotestraat 2  

vervangen van een condensor op 
het dak (ontvangen op 04-10-
2022, zaaknummer TR-Z2022-
000221)

• Tussen Marleseweg 12 – 22 
kappen van 14 eiken (ontvangen 
op 07-10-2022, zaaknummer 
TR-Z2022-000229)

• Ommerweg 60  
verbouwen van een woning 
(ontvangen op 10-10-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000241)

• Ganzenmars 1  
verbouwen van een woning, 
ontvangen op 11-10-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000254

• Marleseweg 46  
kappen van een eik (ontvangen  
op 11-10-2022, zaaknummer 
TR-Z2022-000260)

 
Vriezenven
• Kanaalweg Zuid 13 plaatsen van 

een dakkapel (ontvangen op 
11-10-2022, zaaknummer 
TR-Z2022-000249)

 
Vroomshoop
• Wingerd 9  

verwijderen van 2 dragende 
muren (ontvangen op 05-10-
2022, zaaknummer TR-Z2022-
000222)

• Wingerd 9 7681JB Vroomshoop, 
samenvoegen van 3 dakkapellen 
tot 1 dakkapel, ontvangen op 
05-10-2022, zaaknummer 
TR-Z2022-000223

• Esdoornlaan 88  
kappen van een beuk (ontvangen 
op 06-10-2022, zaaknummer 
TR-Z2022-000224)

• Tweede Blokweg 7  
uitbreiden van een woning in 
verband met een inwoonsituatie 
(ontvangen op 06-10-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000225) 

• Nabij Dreef 21-25 en Veenmos 1  
kappen van 3 esdoorns en 1 
plataan (ontvangen op  
06-10-2022, zaaknummer 
TR-Z2022-000226)

• Amerikalaan 45  
afwijkend bouwen van de eerder 
verleende vergunning (ontvangen 
op 10-10-2022, zaaknummer 
TR-Z2022-000240)

 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Tegenover De Vecht 8 

kappen van een linde  
(ontvangen op 07-10-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000228)

 
Twenterand
• Diverse locaties  

kappen van 84 bomen op diverse 
locaties (ontvangen op 11-10-
2022, zaaknummer TR-Z2022-
000261)

Wilt u de stukken inzien?
Stukken kunt u op aanvraag digitaal 
ontvangen. Wij verzoeken u 
telefonisch contact op te nemen met 
het vermelde telefoonnummer van 
het gemeentehuis zodat wij uw 
specifieke verzoek kunnen 
behandelen. Als u de stukken op het 
gemeentehuis wilt inzien, kunt u 
daarvoor een afspraak maken. 
Wilt u zienswijzen indienen?
Wilt u uw zienswijze over de 
aanvraag naar voren brengen? Dan 
doet u dat binnen één week na de 
ter inzage legging. De ingebrachte 
zienswijzen worden overwogen bij 
de (definitieve) beslissing van het 
college.

Reguliere procedure verleend
Den Ham
• Archemermaten   

uitvoeren werkzaamheden voor de 
ontwikkeling van stroomdalfora 
(verzonden 7 oktober 2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE379372022)

 
Vriezenveen
• Oosteinde 329a  

Kappen van 3 eikenbomen 
(verzonden 12-10-2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE429372022)

 
Vroomshoop
• Nieuwstraat 42  

Kappen van 1 eikenboom 
(verzonden 12-10-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000001)

Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Vinkenweg 26wu  

tijdelijke woonunit  
(verzonden 11 oktober 2022, 
zaaknummer  
1700ESUITE40062022)

Bezwaar maken?
Tegen de genomen besluiten over 
de reguliere omgevingsvergunnin-
gen kunt u bezwaar maken. Dat kan 
alleen als u belanghebbende bent. U 
richt uw bezwaarschrift aan het 
College van burgemeester en 
wethouders. Postbus 67, 7670 AB 
Vriezenveen. Houd er rekening mee 
dat u het bezwaarschrift binnen zes 
weken indient. Dat is gerekend 
vanaf de dag na de bekendmaking 
van het besluit en is meestal eerder 
dan de publicatie ervan. Op verzoek 
kunt u de stukken digitaal inzien. 
Voor informatie over bezwaar- en 
beroepsmogelijkheden kunt u bij de 
medewerkers van Team Omgeving 
terecht. 

Besluiten uitgebreide procedure
Vriezenveen
• Zonnekracht 24  

starten van een bedrijf voor 
machineverhuur, containerverhuur, 
grond- en sloopwerken, puinrecy-
cling en op- en overslag van 
afvalstoffen (verzonden  
05-10-2022, zaaknummer 
1700ESUITE576222022)

Wilt u beroep indienen?
Een beroep indienen kan door 
belanghebbende die:
• al zienswijzen hebben ingediend.
• kunnen aantonen dat zij redelijker-

wijs niet in staat waren om 
zienswijzen in te dienen.

• het niet eens zijn met eventuele 
wijzigingen die het college heeft 
gedaan

 
Vanaf de dag nadat het stuk ter 
inzage ligt, kunnen belanghebben-
den binnen zes weken beroep 
indienen. Het beroepschrift richt u 
aan de rechtbank Overijssel, 
afdeling bestuursrecht. Postbus 
10067, 8000 GB Zwolle. De stukken 
kunt u inzien totdat de beroepster-
mijn is verstreken. Voor informatie 
over de beroepsmogelijkheden kunt 
u bij de medewerkers van Team  
Omgeving terecht. 

Ontwerpbesluit omgevingsver-
gunning uitgebreide procedure 
perceel kadastraal bekend 
Ambt-Hardenberg, sectie G, 
nummer 2962 (Sibculoseweg 
tegenover recreatiepark de 
Vlegge in Sibculo) en ontwerpbe-
sluit Verklaring van geen 
bedenkingen 

Ontwerpbesluit omgevingsver-
gunning uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Hardenberg maken 
bekend, dat met ingang van 20 
oktober 2022 voor een ieder, 
gedurende zes weken tijdens 
openingstijden uitsluitend op 
afspraak in te zien bij de Publieks-
dienst in het gemeentehuis van 
Hardenberg, ter inzage ligt de 
volgende aanvraag om omgevings-
vergunning met de ontwerpbeschik-
king: 

Het perceel aan de Sibculoseweg 
tegenover recreatiepark de 
Vlegge in Sibculo, kadastraal 
bekend Ambt-Hardenberg, sectie 
G, nummer 2962.

Het plan omvat het ruimtelijk 
mogelijk maken van een inrichting 
voor het wassen van grind, de 
opslag hiervan en het verhandelen 
van zand en grind afkomstig van 
elders en het (om)bouwen van de 
installatie en voorzieningen die 
hiervoor nodig zijn. 

De omgevingsvergunning betreft 
een afwijking van het bestemmings-
plan als bedoeld in artikel 2.12 lid 1 
sub a onder 3° van de Wet 
algemene bepalingen omgevings-
recht.  

Ontwerpbesluit Verklaring van 
geen bedenkingen
Op 13 september 2022 heeft de 
gemeenteraad een ontwerpbesluit 
Verklaring van geen bedenking 
genomen voor dit plan. Dit 
ontwerpbesluit ligt tegelijktijdig met 
het ontwerpbesluit voor de 
omgevingsvergunning uitgebreide 
procedure ter inzage. 

 

Gemotiveerde schriftelijke en/of 
mondelinge zienswijzen tegen de 
ontwerpbesluiten kunnen door een 
ieder tot en met 30 november 2022 
worden ingediend bij burgemeester 
en wethouders. Schriftelijke 
zienswijzen moeten worden gericht 
aan het college van burgemeester 
en wethouders, Postbus 500, 7770 
BA Hardenberg. Voor het naar voren 
brengen van een mondelinge 
zienswijze kan een afspraak worden 
gemaakt bij de Publieksdienst, 
telefoon 14 0523. In de zienswijzen 
moet worden aangegeven op welke 
onderdelen van het ontwerpbesluit 
de zienswijzen betrekking hebben. 

Wij maken u erop attent dat slechts 
beroep tegen de uiteindelijke 
beschikking kan worden ingediend 
als ook een zienswijze is ingebracht 
tegen de ontwerpbeschikking en 
men belanghebbende is. 

APV

Aanvraag APV-vergunning
Den Ham
• Dennenweg 13   

organiseren van een lichtjesavond 
Dennenhof op 3 december 2022 
(ontvangen op 06-10-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000243) 

• Esweg 7   
aanleggen van een uitrit 
 (ontvangen op 10-10-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000248)

 
Vriezenveen 
• Oude Hoevenweg 87 Kappen van  

1 spar ( verzonden 10-10-2022, 
zaak TR-Z2022-000061)

• Schout Doddestraat 13  
ontheffing art. 35 drank- en 
horecawet ten behoeve van 
Twentse After Summer Party op 
17, 18 en 19 november 2022 
(ontvangen op 10-10-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000265)

• Westeinde 579   
aanwezigheidsvergunning voor  
2 kansspelautomaten “Eetcafe/
Cafetaria Westeinde” (ontvangen 
op 10-10-2022, zaaknummer 
TR-Z2022-000255) 
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Vroomshoop
• Linderflier 20   

aanwezigheidsvergunning voor  
2 kansspelautomaten “Eetcafe/
Cafetaria de Linderflier (ontvangen 
op 10-10-2022, zaaknummer 
TR-Z2022-000264)

 
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Zwembadlaan 6a   

organiseren van een bingo, op  
31 december 2022 bij het S.D.G., 
(ontvangen op 06-10-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000242)

Wilt u de stukken inzien?
Stukken kunt u op aanvraag digitaal 
ontvangen. Wij verzoeken u 
telefonisch contact op te nemen met 
het vermelde telefoonnummer van 
het gemeentehuis zodat wij uw 
specifieke verzoek kunnen 
behandelen. Als u de stukken op het 
gemeentehuis wilt inzien, kunt u 
daarvoor een afspraak maken. 

Wilt u zienswijzen indienen?
Belanghebbenden kunnen 
mondeling of schriftelijk zienswijzen 
indienen. Dat moet binnen twee 
weken nadat de aanvraag ter inzage 
is gelegd. Schriftelijke zienswijzen 
richt u aan het College van 
burgemeester en wethouders. 
Postbus 67, 7670 AB Vriezenveen. 
Uw zienswijzen moeten voor het 
einde van de termijn zijn ingediend 
of per post zijn bezorgd. Mondelinge 
zienswijzen kunt u ook binnen twee 
weken indienen. U moet daarvoor 
een afspraak maken met één van 
de medewerkers van Team 
Omgeving. De ingebrachte 
zienswijzen worden overwogen bij 
de (definitieve) beslissing van het 
college.

APV-vergunning verleend
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Weiland aan de Nieuweweg 

Organiseren van de Twentecross 

op 29-10-2022 (verzonden 
17-10-2022, zaaknummer 
1700ESUITE418752022).

Ontheffing art. 35 Alcoholwet 
verleend
Westerhaar-Vriezenveensewijk
• Tent Nieuweweg Ontheffing voor 

het schenken van zwakalcohol-
houdende drank tijdens de 
Twentecross op 29-10-2022 van 
10:00 tot uiterlijk 20:30 uur 
(verzonden 17-10-2022, 
zaaknummer 1700ESUI-
TE420902022).

Bezwaar maken?
Tegen de genomen besluiten over 
de reguliere omgevingsvergunnin-
gen kunt u bezwaar maken. Dat kan 
alleen als u belanghebbende bent. U 
richt uw bezwaarschrift aan het 
College van burgemeester en 
wethouders. Postbus 67, 7670 AB 
Vriezenveen. Houd er rekening mee 

dat u het bezwaarschrift binnen zes 
weken indient. Dat is gerekend 
vanaf de dag na de bekendmaking 
van het besluit en is meestal eerder 
dan de publicatie ervan. Op verzoek 
kunt u de stukken digitaal inzien. 
Voor informatie over bezwaar- en 
beroepsmogelijkheden kunt u bij de 
medewerkers van Team Omgeving 
terecht.  

WET MILIEUBEHEER

Melding Activiteitenbesluit
Vroomshoop
• Hammerstraat 38  

bereiden, bezorgen en afhalen van 
pizza’s (ontvangen op 23-09-
2022, zaaknummer TR-Z2022-
000220)

Besluit mobiel breken van puin
Vriezenveen
• Oostermaatweg 9  

breken van puin  
(ontvangen op 23-09-2022, 
zaaknummer TR-Z2022-000137)

Wilt u de stukken inzien?
Eventuele stukken kunt u op 
aanvraag digitaal ontvangen. 
Wij verzoeken u telefonisch contact 
op te nemen met het vermelde 
telefoonnummer van het gemeente-
huis zodat wij uw specifieke verzoek 
kunnen behandelen. Als u de 
stukken op het gemeentehuis wilt 
inzien, kunt u daarvoor een afspraak 
maken. 

Geboren:
04-10-2022  Julot, dv M Kroese en R Bolte, Vriezenveen

 

Overleden: 
30-09-2022  G ten Bergen-Schipper, 88 jaar, Den Ham

30-09-2022  CP Tijhof-Vogler, 78 jaar, Vriezenveen

03-10-2022  R Protsman, 92 jaar, Vriezenveen

Burgerlijke stand 

Openingstijden
Maandag  08.30 - 17.00 uur
Dinsdag  08.30 - 17.00 uur
Woensdag  08.30 - 17.00 uur
Donderdag  08.30 - 19.30 uur
Vrijdag  08.30 - 12.30 uur

 

Zorginformatie.punten
Telefoon: (0546) 481 450. Voor vragen 
over wonen, welzijn, zorg en opvoeden kunt 
u terecht bij de Zorginformatie.punten in 
Vriezenveen, Vroomshoop, Den Ham en 
Westerhaar-Vriezenveensewijk. Kijk voor 
de contactgegevens en openingstijden op 
zorgsaamtwenterand.nl/contact.

Klachten/storingsdienst
Voor het doorgeven van technische 
storingen kunt u het klachtenformulier op 
twenterand.nl invullen of bellen met het 
algemene nummer. Buiten openingstijden 
kunt u voor dringende technische zaken 
bellen met de storingsdienst  
t (0546) 840 850.

Bezoekadres
Manitobaplein 1
7671 GS Vriezenveen 

Postadres
Postbus 67,  
7670 AB Vriezenveen
 
t  0546 - 840 840
f  0546 - 840 841
e info@twenterand.nl
i twenterand.nl


